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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1959 VAN DE COMMISSIE
van 10 december 2018
tot afwijking van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad wat betreft maatregelen om het
binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijk organisme Agrilus planipennis
(Fairmaire) via uit Canada of de Verenigde Staten van Amerika afkomstig hout te voorkomen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8235)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnen
brengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen (1), en met name artikel 15, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Agrilus planipennis (Fairmaire) is een schadelijk organisme dat is opgenomen in bijlage I, deel A, rubriek I,
punt a), 1.2, bij Richtlijn 2000/29/EG als een organisme dat voor zover bekend niet in de Unie voorkomt.

(2)

In bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 2.3, bij Richtlijn 2000/29/EG zijn bijzondere eisen vastgesteld om te
voorkomen dat het schadelijk organisme Agrilus planipennis (Fairmaire) via uit bepaalde derde landen afkomstig
hout in de Unie binnengebracht en verspreid wordt.

(3)

Volgens de informatie die in 2018 is verzameld tijdens twee audits van de Europese Commissie in Canada en de
Verenigde Staten van Amerika, wordt de naleving van de eisen van bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 2.3, optie b),
bij Richtlijn 2000/29/EG niet voldoende gecontroleerd voorafgaand aan de uitvoer.

(4)

Het is daarom passend om niet toe te staan dat hout van Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch. en Pterocarya rhoifolia Siebold en Zucc. uit Canada en de Verenigde Staten van
Amerika op grond van een officiële verklaring als bedoeld in die optie b) in de Unie wordt binnengebracht.

(5)

Dit besluit moet op 30 juni 2020 verstrijken om herziening van bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 2.3, bij
Richtlijn 2000/29/EG in het licht van de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen mogelijk te maken.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwijking van het bepaalde in bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 2.3, bij Richtlijn 2000/29/EG wordt het binnen
brengen op het grondgebied van de Unie van hout van Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim.,
Ulmus davidiana Planch. en Pterocarya rhoifolia Siebold en Zucc. uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika alleen
toegestaan op grond van officiële verklaringen als bedoeld in opties a) en c) van dat punt 2.3.

Artikel 2
Dit besluit vervalt op 30 juni 2020.
(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
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Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 december 2018.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie

